Betreft: Kerk voor Jou! 12 december 2021 om 09:30 in de Hoeksteen

Omschrijving
Voor de dienst

Toelichting
Toekomst vol van hoop

Door wie
Organist

Afkondiging

Mededelingen
Aansteken kaars HK
Gedicht leest Van Oosten
Opw 574: Heer u bent welkom
Na het gebed weer zitten
Zoekend naar licht
(inleiding dominee: God bij ons wil. Er
zijn mensen die het soms moeilijk
hebben

Ouderling van dienst (Arnoud)

Zingen 1
Gebed
Zingen 2

Votum en Groet
Inleiding thema
Gebed
Schriftlezing
Zingen 3
Filmpje

Maak de toekomst
Om opening van het Woord
Geeft dominee Jan nog door
Opw 334: Heer uw licht en uw liefde
schijnen
Jeugd: zijn nog niet ingestuurd, nog
even kijken of dit lukt.

Zingen 4

ik wens jou

Overdenking

Maximaal 15 minuten

Gebed (dank- en
voorbede)

The prayer (met nederlandse tekst, zie
volgende bladzijde)

Collectie

GIVT HK en GK weergeven

Zingen 5

Kijk vooruit en loop verder

Zegen en Amen
Spelen na de dienst

Ga met God en hij zal met je zijn
(terwijl de jeugd de kerk uit gaat)

Verlaten van de kerk per rij aangegeven door Arnoud
Tekst : The Prayer
Ik bid dat U onze ogen zult zijn
En over ons zal waken, waar we ook heen gaan

Op piano
Dominee
https://www.youtube.com/watch?
v=a733WFFVxbE&list=RDa733WFF
VxbE&start_radio=1
Via youtube: alleen de tekst laten
zien om mee te zingen
Dominee
Arnoud
Dominee
Dominee
Op piano
Inleiding door Dominee : veel
keuze maar er is iets voor iedereen
voor de toekomst
Via Youtube:
https://www.youtube.com/watch?
v=iyAcEgKiymU
Alleen tekst laten zien om mee te
zingen
Dominee
Laten horen via youtube:
https://youtu.be/W8DGuvab_Lc
Niet filmpje laten zien, alleen de
Nederlandse tekst op de beamer
laten zien.
Beamteam
Via youtube laten horen:
https://www.youtube.com/watch?
v=ugOWEXRXTzs Op de beamer
tekst laten zien
Dominee
Organist

En ons zal helpen om verstandig te zijn
In tijden dat we het even niet weten
Laat dit ons gebed zijn
Als we soms de weg kwijt zijn
Leid ons naar een plek
Bescherm ons met Uw genade
Naar een plek waar we veilig zullen zijn
Het licht dat U uitstraalt
Ik bid dat we Uw licht zullen vinden
Blijft in mijn hart
En het in ons hart zullen houden
Om ons eraan te herinneren
Wanneer de sterren elke nacht stralen
Dat u de Eeuwige bent
Wij ons herinneren dat U er bent
In mijn gebeden
Laat dit ons gebed zijn
Is er zoveel geloof
Als schaduwen onze dag vullen
Leid ons naar een plek
Bescherm ons met uw genade
Geef ons vertrouwen dat we veilig zullen zijn
We dromen van een wereld zonder geweld
Een wereld van rechtvaardigheid en hoop
Laat iedereen zijn naaste een hand geven
Als teken van vrede en broederschap
De kracht die U ons geeft
We vragen of het leven vriendelijk voor ons wil zijn
En het verlangen naar U
En U over ons waakt van boven
Dat iedereen liefde zal vinden
We hopen dat elke ziel
Om zich heen en in zichzelf
Een andere ziel zal vinden om lief te hebben
Laat dit ons gebed zijn
Zoals elk kind
Leid ons naar een plek
Bescherm ons met uw genade
Geef ons vertrouwen dat we veilig zullen zijn
En ik voel dat het geloof
dat U in ons heeft aangewakkerd
onze redding zal zijn.

